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As Redes de Nova Geração são uma grande oportunidade
para Portugal
Visão da APRITEL para Portugal
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Fonte: APRITEL, comunicado 19.12.2007
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A APRITEL propõe uma Rede Nacional de Nova Geração
Objectivos da proposta da APRITEL

 Acesso às infra-estruturas que suportam a Rede de Nova Geração em
condições de igualdade para todos os operadores
 Base competitiva semelhante para todos os operadores
 Prevenir a formação de monopólios e duopólios, mesmo que regionais

 Partilha de investimentos e de custos, aproveitando economias de escala e
de gama
 Minimizar a perda para a economia resultante da duplicação desnecessária de infraestruturas
 Racional económico para aceder a regiões mais remotas

 Maximização da cobertura do território Nacional
 Combater eficazmente a infoexclusão em todo o território Nacional
 Criar condições no interior do País para a atrair o investimento

Fonte: APRITEL, comunicado 19.12.2007
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2 soluções para implementar a Rede Nacional de Nova
Geração
Soluções para implementar a Rede Nacional de Nova Geração

Sociedade
Sociedade Gestora
Gestora
 Entidade dedicada ao desenvolvimento e
operação da infra-estrutura RdNG
 Equidistância, transparência e não
discriminação de operadores de mercado
 Quadro regulatório definido e estável
propício ao investimento
 Oportunidade de investimento de baixo*
risco a todos os interessados

Separação
Separação Funcional
Funcional
 Actividade grossista independente dos
objectivos estratégicos do negócio
retalhista
 Condições de transparência e não
discriminação garantidas
 Garantia de um ambiente de certeza
regulatória propício ao investimento
 Incentivos para a maximização do
investimento na medida em que este é
suportado por todos os clientes do
operador grossista

Reino
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* perfil de investimento semelhante a outras utilities reguladas
Nota: a APRITEL está aberta a considerar e avaliar outras alternativas para a construção da Redes de Nova Geração em Portugal
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Fonte: APRITEL, comunicado 19.12.2007
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Entretanto, o Regulador não pode descurar a aplicação da
“escada do investimento”
Principais razões para a necessidade de uma intervenção urgente do Regulador

 Para travar o movimento de foreclosure do mercado ou qualquer outro
comportamento estratégico que dificulte a concorrência
 Ex.: “remotização” de centrais com a consequente redução da dimensão e interesse
competitivo dos mercados servidos por essas unidades

 Para garantir que o sector não regressa a uma situação de monopólio
 Assegurando que não haverá apenas uma entidade com condições de prestar os
serviços possibilitados pelas Redes de Nova Geração

 Para reduzir a incerteza e aumentar o incentivo ao investimento em infraestrutura
 Actualmente o risco Regulatório é excessivo e inviabiliza o racional financeiro do
investimento
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Fonte: APRITEL,
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É fundamental intervir bem para colocar Portugal na frente
com Redes de Nova Geração
Resumo de conclusões

Intervenção
Intervenção Estruturante
Estruturante

Intervenção
Intervenção Imediata
Imediata

 Sociedade responsável pelo
desenvolvimento e operação da
infra-estrutura RdNG

 Revisão das “Ofertas de Referência”
já existentes (acesso a condutas e
acesso ao lacete local)

 Separação funcional (grossista retalhista) do operador dominante

 Eventual promoção de novas ofertas
de referência para fibra (fibra
escura, bitstream, …)
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